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ংলয়ঃ াাবী াতিব তবন অতব বািা'অ 

কাতিরদের াাযয কদরতিদন 
িায়াতগিদের কুির ঢেদক রাখার জনয িাদের ববাতিক নুগি ঢনা মুরতজয়া 

াাতিদের একতি তনকৃষ্ট যুতি/তবে'অতি বযাখযা দা- 

"বেতর াাতব াতিব আবদন বািা'অ রাতেঃ মুতমদের তবরুদে কাতিরদের 

াাযয কদরদিন (নাঈজুতবল্লা) থচ রাু াঃ ঈনাদক কাতির বদন তন িাআ 

অদমতরকা-আজরাদয়  নযানয কাতিরদেরদক মুতমদের তবরুদে ববাত্মক 

ঈপাদয় াাযয করা দে ঢৌতে  নযানয মদগাত্রীয় (মুরিাে) 

লাকদগাষ্ঠী  কুিদর তপ্ত নয়।" 

ুবান'অল্লা! তনদজদের তমথযা আা'র কুিরদক ঢগাপন করার জনয এক 

জ্ঞানপাপী নবয মুরতজয়ারা াাতবদের গাদয় কুিদরর কাতমা ঢপদনর ঢেদত্র 

ংদকাচদবাি কদর না। 

অল্লা িা'অার ানি বতবি ঢাক াাতবদের ঈপর পবাে অদরাপকারী  

তমথযাবােীদের ঈপর। অতমন। 

বরং, একআ াদথ অমরা তবপরীিতিআ ঢেখব ঢয, াতিব আবদন বািা'অ 

রাতেঃ'র ঘিনা নবয মুরতজয়াদের োবীদক মূি তমথযা প্রতিপন্ন কদর থবাৎ 

মুতমদের তবরুদে কাতিরদের াাযয করা ুস্পষ্ট কুির। 

আনলা'অল্লা অমরা ুস্পষ্ট েী কাদর তবয়তি পযবাদাচনা করব যাদি 

মুতম ভাআ-ঢবাদনরা অদ াতে/াাতি নাম ঢেদখ তবভ্রান্ত দয় 

মুরতজয়াদের িাাঁদে পা না ঢেন। 

এবং অল্লা িা'অাআ একমাত্র িাতিকোিা।অী (রাতেঃ) বর্বনা কদরন: 

َر َواْلِمْقَداَد فَ َقاَل اْنطَِلُقوا َحَّته تَْ  ُ َعَلْيِو َوَسلهَم َأََن َوالزُّبَ ي ْ ََ ََ بَ َعَثِِن َرُسوُل اَّللهِ َصلهى اَّلله ُتُوا َرْو
َها فَاْنطََلْقَنا ُت َ  َنا َخاٍخ َفِإنه ِِبَا ظَِعيَن ًَ َمَعَها ِكَتاٌب َفُخُذوُه ِمن ْ ُلَنا َحَّته أُتَ ي ْ َعاَدى بَِنا َخي ْ

ََ ََ فَِإَذا ََنُْن ِِبلظهِعيَن َِ فَ ُقْلَنا َأْخرِِجي اْلِكَتاَب قَاَلْت َما َمِعي ِمْن ِكَتاٍب قُ ْلَنا لَُتْخرِِجنه   الرهْو
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َنا بِِو اْلِكَتاَب أَْو لَنَ ْقِلََبه الثَِّياَب قَاَل فََأْخَرَجْت اْلِكَتاَب ِمْن ِعَقاِصَها فَ  َأَخْذََن اْلِكَتاَب فَأُتَ ي ْ
َرُسوَل اَّللهِ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو َوَسلهَم َفِإَذا ِفيِو ِمْن َحاِطِب ْبِن َأِب بَ ْلتَ َع ََ ِإََل ََنٍس ِمْن 

ُ َعَلْيِو َوَسلهمَ  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللهِ َصلهى  اْلُمْشرِِكنَي ِبَكه ََ ُُيِْبُُىْم بِبَ ْعِض أَْمِر َرُسوِل اَّللهِ َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيِو َوَسلهَم ََي َحاِطُب َما َىَذا قَاَل ََل ُتَ ْعَجْل َعَليه ِإّّنِ ُكْنُت اْمرَأً ُمْلَصًقا ِف قُ َرْيٍش َولَْ   اَّلله

وَن َأْىِليِهْم ِبَكه ََ َأُكْن ِمْن أَنْ ُفِسَها وََكاَن َمْن َكاَن َمَعَك ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن ََلُْم قَ رَاَِبٌت ََيْمُ 
َذ ِفيِهْم َيًدا ََيُْموَن ِِبَا قَ رَاَبِِت َوَما فَ َعلْ  ُت فََأْحبَ ْبُت ِإْذ فَاَُتِِن َذِلَك ِمْن النهَسِب ِفيِهْم َأْن َأَّتِه

ْسََلِم فَ َقاَل َرُسو  ًَا ِِبْلُكْفِر بَ ْعَد اْْلِ ُ َذِلَك ُكْفًرا َوََل اْرُِتَداًدا َعْن ِديِِن َوََل ِر ُل اَّللهِ َصلهى اَّلله
ِرْب ُعُنَق َىَذا اْلُمَناِفِق  َْ َي اَّللهُ َعْنُو َدْعِِن َأ َِ َعَلْيِو َوَسلهَم ِإنهُو َقْد َصَدَقُكْم فَ َقاَل ُعَمُر َر

َل اْعَمُلوا َما فَ َقاَل ِإنهُو َقْد َشِهَد َبْدرًا َوَما يُْدرِيَك َلَعله اَّللهَ َقْد اطهَلَع َعَلى َأْىِل َبْدٍر فَ َقا
ُتْم فَ َقْد َغَفْرُت َلُكمْ   -ِشئ ْ

"রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া াল্লাম অমাদক যুবাআরদক এবং তমকোেদক এআ 

বদ ঢপ্ররর্ করদন, ঢিামরা ‘রোিা খাক’ এ ঢপৌাঁিা পযবন্ত ঢযদিআ থাকদব। 

ঢিামরা ঢখাদন তগদয় একজন বেৃাদক ঢেখদি পাদব যার াদথ একতি পত্র 

অদি। ঢিামরা ঢতি িার কাি ঢথদক তনদয় অদব। 

অমাদের ঢঘাড়া অমাদেরদক তনদয় উর্ধ্বশ্বাদ িুিদি াগ িদ অমরা 

রয়োদি এদ ঢপৌাঁিাম। 

অমরা ঢখাদন একজন বৃোদক ঢেখদি ঢপাম। অমরা িাদক বাম, তচতি 

ঢবর কদরা। ঢ ব, অমার কাদি ঢকান তচতি ঢনআ। অমরা বাম, িুতম তক 

তচতি ঢবর করদব নাতক অমরা ঢিামার কাপড়-ঢচাপড় খুদ ঢিব? 

তিতন বদন: িঃপর ঢ িার ঢবর্ী বাাঁিা তিিা ঢথদক তচতি ঢবর করদা। অমরা 

তচতিতি তনদয় রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া াল্লাম এর কাদি এাম। 

অমরা ঢেখদি ঢপাম তচতিতি ঢপ্ররর্ করা দয়দি াতিব তবন অবী বািা’অর 

পে ঢথদক মক্কার কদয়কজন মুলতরকদের তনকি। িাদি রাূ াল্লাল্লাহু 

অাআত য়া াল্লাম এর তকিু তবয় িাদেরদক বগি করাদনা দয়দি। 
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রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া াল্লাম বদন: াতিব এিা তক? 

াতিব বদন: 

"অমার (িায়াার) বযাপাদর িাড়াহুড়া করদবন না। 

অতম কুরাআলদের াদথ একজন ঘতনষ্ঠ বযতি তিাম। িদব িাদের বংদলর মিয 

ঢথদক তিাম না। অর অপনার াদথ ঢয ব মুাতজরগর্ অদিন িাদের রদয়দি 

তনকিাত্মীয় যারা মক্কায় িাদের পতরবার পতরজদনর রের্াদবের্ কদর। 

িাআ অমার কাদি ভাদা মদন দয়তি ঢয, যখন অমার াদথ িাদের বংলীয় 

ম্পকব ঢনআ, িাদের মাদে অমার একতি কিৃবত্ব থাকদব যার িদ িারা অমার 

তনকিাত্মীয়দেরদক ঢিাজি করদব। 

অতম ঢিা এতি কুিরী তাদব থবা দ্বীন িযাগ করদি বা আাদমর পর পুনরায় 

কুিদরর প্রতি ন্তুষ্ট দয় কতরতন।"রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া াল্লাম 

বদন: "দ িয বদদি।"ঈমর (রাতেঃ) বদন: "অমাদক নুমতি তেন, 

অতম এআ মনুাতিদকর গেবান তদ্ব-খতিি কদর ঢিত।' 

রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া াল্লাম বদন: "দ ঢিা বেদরর যুদে 

ংলগ্রর্ কদরদি। অর তনশ্চয় অল্লা িা’অা বেরী াাতবদের তবদয় 

বগি অদিন। 

অল্লা িা’অা বদ তেদয়দিন: ঢিামরা যা আচ্ছা কদরা ঢকননা অতম 

ঢিামাদেরদক েমা কদর তেদয়তি।" 

[নে: ী, মুনাদে অমাে, ােী নং:৬০০, খি:২, পৃষ্ঠা:৩৭, এিাড়া 

বুখারী মুতম  নযানয ােীদর তকিাদব ােীতি বতর্বি অদি] 

ঘিনাতি যা প্রমার্ কদর… 

ঈপদরাি ঘিনাতি কদয়কভাদব প্রমার্ কদর ঢয মুমানদের তবরুদে যুদে 

কাদিরদেরদক াাযয করার মূ হুকুম দা িা কুির  তরদ্দা। 

প্রথমি: তবয়তি বদাকন করার পর নবুয়যাদির ঢমজাজিারী াাবী ঈমর 

(রাতেঃ) এর প্রতিতিয়া: 

এক. তিতন বদতিদন:  َِرْب ُعُنَق َىذ َْ ا اْلُمَناِفقِ َدْعِِن َأ  অমাদক নুমতি তেন অতম 

এআ মুনাতিদকর গেবান তদ্ব-খতিি কদর ঢিত। 
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েুআ. স্বয়ং ঈমর (রাতেঃ) ঢথদক পর একতি ী ঢরয়াদয়দয়ি বতর্বি দয়দি, 

তিতন বদদিন: 

فاخرتطت سيفي و قلت: َي رسول هللا أمكِن منو فإنو قد كفر فاَرب عنقو(املستدرك 
 على الصحيحني

িঃপর অতম অমার িরবারী ঢকামুি করাম এবং বাম, ঢ অল্লার 

রাূ অমাদক ুদযাগ তেন, অতম িার গেবান তদ্ব-খতিি কদর ঢিত ঢকননা ঢ 

কুিরী কদরদি। 

[অ-মুিােতরক অা ীাআন, ােী নং:৬৯৬৬, খি:৪, পৃষ্ঠা:৮৭; 

অ-জাম‘য়ূ বাআনা ীাআন, ােী নং:৮৫, খি:১, পৃষ্ঠা:৬৫] 

 

তিন. পর একতি ঢরয়াদয়দি এদদি: 

فقال رسول هللا صلى هللا عليو و سلم: أليس قد شهد بدرا ؟ قالوا: بلى َي رسول هللا 
 [ ] مسند أِب يعلى -قال عمر: بلى ولكنو قد نكث وظاىر أعداءك عليك

িঃপর রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া াল্লাম বদন: ঢ তক বেদর 

ংলগ্রর্ কদরতন? 

াাবারা (রাতেঃ) বদন: যাাঁ, অল্লার রাূ। 

ঈমর (রাতেঃ) বদন: যাাঁ, িদব ঢ ভঙ্গ কদরদি, অপনার তবরুদে অপনার 

লত্রুদেরদক াাযয কদরদি। 

[িািহু বারী, খি:৪, পৃষ্ঠা:৬৩৪, মুনােু অবী আ‘য়া, ােী নং:৩৯৭, 

খি:১, পৃষ্ঠা:৩১৬] 

এর ঢথদক স্পষ্টভাদব বুদে অদ ঈমর (রাতেঃ) মুমানদের তবরুদে 

কাদিরদেরদক াাযয করাদক কুির  তরদ্দা মদন করদিন। 

ঢকননা তবয়তি যতে কুির  তরদ্দা না দয় নয ঢকান পরাি দিা িাদ 

তিতন াতিব তবন অবী বািা‘অ (রাতেঃ) ঢক কখনআ িযা করদি ঈেযি 

দিন না। এবং এিা িার জনয ববি তিদা না। 
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তদ্বিীয়ি: মুমানদের তবরুদে কাদিরদেরদক াাযয করা কুির  তরদ্দা না 

দ, ঈমর (রাতেঃ) যখন িাদক মুনাতিক বদন, তিতন কুিরী কদরদিন 

বদন, িাাঁর গেবান ঈতড়দয় তেদি চাআদন িখন রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া 

াল্লাম তনতশ্চি বদিন, এমন পরাদির কারদর্ ঢকন িতুম মুমান কাদির 

দয় ঢগদি বদিা, মুমানদক িযা করদি চাদচ্ছা - যা কুির বা তরদ্দা নয়। 

ঢকননা ঢকান নবীর পদে ম্ভবপর নয় তিতন ঢকান ভু বা নযায় ামনা-

ামতন ঢেদখ ঢ বযাপাদর তকিু না বদ চুপ থাকদবন। 

এখাদন রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া াল্লাম ঈমর (রাতেঃ) এর মিদক ভু 

াবযস্ত না কদর াতিব তবন অবী বািা‘অ (রাতেঃ) এর তবয়তি ঈত্থাতপি 

করদন। িার ঢেদত্র ঢকন এআ হুকুম প্রদযাজয দব না িার কারর্ বর্বনা 

করদন, 

"ঢ ঢিা বেরী াাবী, অল্লা িা’অা িার পূববা-পর ক গুনা েমা কদর 

তেদয়দিন, (পর ঢরয়াদয়দি এদদি তিতন বদদিন) এদের জনয ঢিা জান্নাি 

য়াতজব।’ যতে এমনতি না দিা িাদ তিতন বদিন, িুতম ঢয মি বযি 

করদিা ঢ মিতি কাদরা ঢেদত্রআ তিক নয় [চাআ ঢ বেরী ঢাক বা না ঢাক]।" 

াতিব তবন অবী বািা‘অ (রাতেঃ) তক তদখতিদন ঢআ তচতিদি? 

াদিজ আবদন াজার অকাানী (রঃ) বর্বনা কদরন, তচতির লব্দগুদা তি- 

أما بعد َي معشر قريش فإن رسول هللا صلى هللا عليو و سلم جاءكم جبيش كالليل يسري  
 كالسيل فوهللا لو جاءكم وحده لنصره هللا وأجنز لو وعده فانظروا ألنفسكم والسَلم

দ কুরাইল বাী! অল্লার রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া াল্লাম িার 

বতনকদেরদক তনদয় ঢিদয় অদিন ন্ধকার রাতত্রর নযায়, যার গতি দা 

মুদের ঢেঈদয়র নযায়। 

ুিরাং অল্লার লপথ তিতন যতে একা ঢিামাদের তবরুদে অদন বলযআ 

অল্লা িা’অা িাদক াাযয করদবন। িাদক প্রেত্ত প্রতিশ্রুতি পরূ্ব করদবন। 

ুিরাং ঢিামরা তনদজদের বযাপারতি ঢভদব ঢেখ। ঢল করাম। 

[িািহু বারী, খি:৭, পৃষ্ঠা:৫২০] 
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তকেী (রঃ) িার প্রতে তকিাব ‘অ-মাগাজী’ঢি আকতরমা (রাতেঃ) এর 

একতি ঢরয়াদয়ি ঈদল্লখ কদরন, ঢআ ঢরয়াদয়ি নুযায়ী িার তচতির 

বাকযগুদা তি এআ: 

 

رَُكْم َوَقْد َأْحبَ ْبت َأْن َُتُكوَن ِ  إّن َرُسوَل اَّللِّ   َقْد أَّذَن ِف الّناِس ِِبْلَوْزِو َوََل أَرَاُه يُرِيُد َغي ْ
 ِعْندَُكْم َيٌد ِبِكَتاِب إلَْيُكمْ 

অল্লার রাূ মানুদর মাদে যুদের ঢঘার্া তেদয় তেদয়দিন। অমার মদন দচ্ছ 

এবার িাাঁর ঈদদ্দলয দা ঢিামরাআ। অর অতম ভা মদন কদরতি এ তচতি 

পািাদনার মািযদম ঢিামাদের কাদি অমার একতি মূযায়ন থাকুক। 

[অ-মাগাযী, খি:১, পৃষ্ঠা:৭৯৯] 

একতি ংলয়: াতিব তবন অবী বািা‘অ (রাতেঃ) মক্কার মুলতরকদেরদক 

াাযয করার পেদেপ ঢনবার পর ঢযহুিু িার ঈপর কুিদরর হুকুম াবযস্ত 

দচ্ছ না িাদ নয ঢকঈ যতে নয ঢকান ভাদব মুমানদের তবরুদে 

কাদিরদেরদক াাযয কদর িাদ িার ঈপর ঢকন কুির  তরদ্দার হুকুম 

বিবাদব? 

ঢয কারদর্ াতিব (রাতেঃ) এর ঈপর ঈপদরাি হুকুম বিবায়তন: 

‘মুমানদের তবরুদে কাদিরদেরদক াাযয করা কুির  তরদ্দা’ এতি 

ঈম্যাদির ঐকমদিযর তভতত্তদি প্রতিতষ্ঠি একতি মাঅা এ বযাপাদর ঢকান 

দেদর অবকাল ঢনআ। 

যতে এমনতি দয় থাদক িাদ াতিব (রাতেঃ) এর ঢেদত্র এ হুকুম প্রদযাজয 

দা না ঢকন? 

এর ঈত্তরতি েু’ভাদব ঢেয়া যায়: 

এক. িার ঈপদরাি কাজ মুমানদের তবরুদে কাদিরদেরদক াাদযযর 

ন্তভভবি তি না। 
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াতিব (রাতেঃ) না কাদিরদের পে তনদয় মুমানদের তবরুদে যুে কদরদিন না 

িাদেরদক মা তেদয় াাযয কদরদিন। কাদিরদেরদক এমন ঢকান িথয 

জানাদনা িার ঈদদ্দলয তি না যা দ্বারা িারা াভবান দব। 

তিতন ঢিা মুলতরকদের তবরুদে পূবব ঢথদক যুে চাতদয় অতিদন এবং ঈি 

যুদে িাদের তবরুদেআ ঢবর দয়তিদন। ুিরাং িার এ কাজ ঢ পযবাদয়র তি 

না যাদক কুিদরর ন্তভভবি করা যায়। িদব িার এ কাজতি কুিদরর াদথ 

ােৃলযপূর্ব তি। িাআ ঈমর (রাতেঃ) িাাঁদক মনুাতিক ঢভদবতিদন  িযা করদি 

ঈেযি দয় তিদন। 

েুআ. িার ঈপদরাি কাজ মুমানদের তবরুদে কাদিরদেরদক াাদযযর 

ন্তভভবি তি, িদব.....!!! 

যতে িদর ঢনয়া য় িার এ কাজ মুমানদের তবরুদে কাদিরদেরদক াাদযযর 

ন্তভভবি তি, িথাতপ এিা দ্বারা এ প্রমার্ ঢপল করা ম্ভব নয় ঢয মুমানদের 

তবরুদে কাদিরদেরদক াাযয কুির  তরদ্দা নয়। 

ঢকননা ঢ ঢেদত্র িার ঈপর হুকুম না বিবাদনার কারর্ দা িার মাদে  الكفر

 তবেযমান তি (এমন তকিু তবয়, ঢকান বযতির ঢথদক যতে কিুর প্রকাল موانع

পায় অর িার ঢকান একতি ঐ বযতির মাদে তবেযমান থাদক িাদ কুিদরর 

তবিান িার ঢেদত্র প্রদযাজয দব না)। 

[ক] িার জানা তি না এিিুকু কাজ কুিদরর ন্তভভবি দি পাদর। 

ঢযমনতি তিতন তনদজআ বদন: 

ْسََلمِ  ًَا ِِبْلُكْفِر بَ ْعَد اْْلِ  َوَما فَ َعْلُت َذِلَك ُكْفًرا َوََل اْرُِتَداًدا َعْن ِديِِن َوََل ِر
অতম ঢিা এতি কুিরী তাদব থবা দ্বীন িযাগ করদি বা আাদমর পর পুনরায় 

কুিদরর প্রতি ন্তুষ্ট দয় কতরতন। 

পর একতি ী ঢরয়াদয়দি এদদি, 

যখন রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া াল্লাম িাদক তজজ্ঞাা করদন িুতম ঢকন 

এমনতি করদ? প্রিুযত্তদর তিতন বদন: 

 أََما َواَّللهِ ِإّّنِ لََناِصٌح َّللِهِ َوَرُسولِِو ،
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“অল্লার লপথ অতম অল্লা  িাাঁর রাূদর বযাপাদর কযার্কামী।” 

[খ] তিতন এ ঢেদত্র মুাঈতয় তিদন, িার আজতিাে তি এর দ্বারা 

মুমানদের ঢকান েতি দব না, িাআ এআ াাযয কুিদরর ন্তভভবি দব না। 

তিতন বদন: 

ًئا  َفَكتَ ْبُت ِكَتاًِب َلَ َيُضرُّ اَّللهَ َوَرُسوَلُو َشي ْ
“অতম ঢিা এমন তচতি তদখতি যা অল্লা  িাাঁর রাূদর ঢকান েতি করদব 

না।” 

[অ-মুিােতরক অা ীাআন, ােী নং:৬৯৬৬, খি:৪, পৃষ্ঠা:৮৭; 

অ-জাম‘য়ূ বাআনা ীাআন, ােী নং:৮৫, খি:১, পৃষ্ঠা:৬৫] 

(পািক অপতন তনদজআ তনদজদক প্রশ্ন করুন! অমাদের ঈপর ঢচদপ থাকা মুরিাে 

লাকদগাষ্ঠীর কারদর্ ে ে মুতদমর জীবন, ম্পে, ম্মম নষ্ট দয়দি। 

কীভাদব িাদের াদথ াতিব রাতেঃ এর িুনা দি পাদর!!!) 

পর ঢরয়াদয়দি এদদি তিতন বদদিন: 

َ ُمْظِهٌر َرُسوَلُو َوُمِتمٌّ َلُو أَْمَرهُ   َقْد َعِلْمُت َأنه اَّلله
অর অতম জাতন তনশ্চয় অল্লা িা’অা িার রাূদক াাযয করদবন, এবং 

িার তবয়তিদক পূর্বিা োন করদবন। [মুনাদে অমাে, খি:২৩, পৃষ্ঠা:৯১ ] 

াতিজ আবদন াজার অকাানী (রঃ) বদন: 

 فإنو صنع ذلك متأوَل أن َل َرر فيو
তিতন এমনতি কদরতিদন এআ বযাখযা কদর (মদন কদর) ঢয িাদি ঢকান মযা 

ঢনআ। [িািহু বারী, খি:৮, পৃষ্ঠা:৬৩৪] 

এ িাড়া ঈপদরাি াতিব (রাতেঃ) এর ঘিনাতিদক আমাম বুখারী (রঃ) ঢয 

িযাদয় তনদয় এদদিন িা দা: [ما جاء ِف املتأولني] িাবীকারীদের বযাপাদর 

বতর্বি ােী। যা প্রমার্ কদর তিতন িাদক মুাঈতয়দের ন্তভভবি মদন করদিন। 

অর িার পতরবার-পতরজন মুলতরকদের মাদেআ তি, তিতন কুরাইল বংদলর না 

য়ার কারদর্ িার এমন ঢকান তনকিাত্মীয় তি না যারা িাদের ঢেখাদলানা 

করদব। 
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িাআ তিতন িাদের বযাপাদর অলংকাগ্রস্ত তিদন ঢয িারা না এদের ঢকান েতি 

কদর বদ। িাআ তিতন তনদজ তনদজ এমন এক পেতি ঢবদি তনদি ঢচদয়তিদন, 

যার দ্বারা দ্বীদনর ঢকান েতি দব না অর িার পতরবাদরর তকিুিা াভ দব। 

ঢযমনতি তিতন ঈদল্লখ কদরদিন: 

َوَلِكْن ُكْنُت َغرِيًبا ِف َأْىِل َمكه ََ ، وََكاَن َأْىِلي بَ نْيَ َظْهرَانَ ْيِهْم َفِخْفُت َعَلْيِهْم ، َفَكتَ ْبُت  
َفَع ٌَ أَلْىِليِكَتاًِب ََل َيُضرُّ ا ًئا ، َوَعَسى َأْن َُتُكوَن ِفيِو َمن ْ َ َوَرُسوَلُو َشي ْ  َّلله

অতম তিাম মক্কাবাীদের মাদে অগন্তুক এক বযতি। অমার পতরবার িাদের 

মাদেআ ববা করদিা, অর অতম তিাম িাদের বযাপাদর অলংকাগ্রস্ত িাআ 

অতম এমন তচতি তদখতি যা অল্লা  িাাঁর রাূদর জনয ঢকান েতির কারর্ 

দব না। 

অর অমার অলা তি এর দ্বারা অমার পতরবার য়দিা তকিুিা ঈপকৃি দব। 

[অ-মুিােতরক অা ীাআন, ােী নং:৬৯৬৬, খি:৪, পৃষ্ঠা:৮৭; 

অ-জাম‘য়ূ বাআনা ীাআন, ােী নং:৮৫, খি:১, পৃষ্ঠা:৬৫] 

[গ] িার জীবদনর পূববা-পর ক গুনা েমা করা দয়তি: 

তিতন তিদন বেরী াাবীদের ন্তভভবি। অল্লা িা’অা যাদের জীবদনর 

পূববা-পর ক গুনা পূবব ঢথদকআ েমা কদর তেদয়তিদন, যারা তিদন তনতশ্চি 

জান্নািী। তিতন স্বয়ং প্রতিতি তজাদে জান-মা দ্বারা কাদিরদের তবরুদে 

ংলগ্রর্ কদরতিদন। এমনতক ঈি তজােতিদি তিতন মক্কার মুলতরকদের 

তবরুদে রাূ াল্লাল্লাহু অাআত য়া াল্লাম এর দঙ্গ ঢবর দয়তিদন। 

অর তিতন জানদিন মুমান  কাদিরদের মাদে চমান ড়াআদয় ঢয বা যারা 

কাদিরদের পে বম্বন করদব, কাদিরদের তবিান  িার তবিান একআ দব। 

তকন্তু তিতন কখনআ এমনতি ভাদবনতন ঢয িার এআ কাজতিদক ঢআ হুকুদমর 

ন্তভভবি করা দব, াাবাদয় ঢকরাম িাদক মুরিাে ঢভদব িার ঈপর তরদ্দার 

হুকুম ববৎ করদি ঈেযি দবন। 
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িাআ তিতন বদতিদন: ‘অমার (িায়াার) বযাপাদর িাড়াহুড়া করদবন না।’ 

তিতন অদরা বদন: ‘অতম এতি কুিরী মদন কদর থবা দ্বীন িযাগ করদি বা 

আাদমর পর পুনরায় কুিদরর প্রতি ন্তুষ্ট দয় কতরতন।’’ 

তনদেবলনা: 

অমরা একিু েয কতর, াতিব তবন অবী বািা‘অ (রাতেঃ) কাদিরদেরদক 

এমন তক াাযয কদরতিদন? শুিমুাত্র একতি িথয জানাদি ঢচদয়তিদন যা িার 

েৃতষ্টদি মুমানদের জনয ঢকান েতির কারর্ তি না। 

িথাতপ িার বযাপাদর ঈমর (রাতেঃ) এর মি নববী ঢমজাদজর তিকারী াাবীর 

বস্থান তক তি? 

িাদ যারা কুির  আাদমর মাদে চমান ড়াআদয় রাতর কাদিরদের 

াদথ ম্যুখাতরদি বস্থান কদর, দ্বীদনর মদিয িাদের তবিান তক দি পাদর? 

 

 


